ALGEMENE VERKOOP- EN
LEVERINGSVOORWAARDEN
Will & Co. B.V. 2021

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen,
prijsopgaven, orders, orderbevestigingen, overeenkomsten,
diensten en alle latere contracten, ongeacht hun aard, die
door de verkoper worden aangeboden en/of geleverd.

1.2

De koper accepteert de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden enkel en alleen door het inwinnen van
informatie en/of het plaatsen van een order. Eventuele door
de koper gehanteerde algemene of specifieke inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet geaccepteerd en zijn
niet van toepassing op de overeenkomst tot verkoop en
inkoop en/of de diensten, tenzij zij met betrekking tot een
specifieke transactie uitdrukkelijk schriftelijk door de
verkoper worden geaccepteerd.

1.3

Indien ongeacht de reden één of meerdere (sub)-artikelen
van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, zullen de
overige (sub)-artikelen hun geldigheid behouden. In de
plaats van de nietige of ongeldige bepalingen zal een
geschikte regeling van toepassing zijn, die de intentie van
deze nietige en ongeldige bepalingen zo dicht mogelijk
benadert.

1.4

De verkoper is gerechtigd tot het bezwaren, belasten,
verpanden, vervreemden, afstaan, verkopen of overdragen
van de uit een contract voortvloeiende claims op de koper.

1.5

De partijen zullen een overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen niet overdragen,
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere partij.

Artikel 3 Aanbiedingen, prijsopgaven en prijzen

3.1

De door de verkoper verstrekte aanbiedingen en prijsopgaven zijn niet bindend voor de verkoper, tenzij
uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.

3.2

Documentatiemateriaal gevoegd bij een prijsopgave, of
digitaal of anderszins verstrekte informatie is, tenzij
anderszins is bepaald, uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bindend voor de verkoper. De in
prijsopgaven, aanbiedingen, oﬀertes, prijsberekeningen of
andere documenten vermelde hoeveelheden, prijzen,
berekeningen, specificaties, prestaties, beschrijvingen,
afbeeldingen en foto’s zijn informatief en niet bindend.
De verkoper maakt een voorbehoud met betrekking tot
in de branche gebruikelijke marges.

3.3

Acceptatie van een aanbieding is van kracht op het moment
dat de blijk van instemming de verkoper binnen de door hem
gestelde termijn of, indien de verkoper geen termijn heeft
gesteld, binnen een redelijke termijn bereikt.

3.4

Alle door de verkoper aangeboden of opgegeven prijzen zijn
netto contant, zonder korting en exclusief belastingen,
accijnzen, kosten en heﬀingen verschuldigd op het moment
van levering. Indien een order is geplaatst en vooraf geen
definitieve prijs is overeengekomen, zal de order worden
uitgevoerd tegen de prijzen die gelden op het moment van
uitvoering van de order, ongeacht eerder gedane
aanbiedingen of eerder berekende prijzen.

3.5

Alle prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, in euro, tenzij
uitdrukkelijk anderszins is vermeld.

3.6

Voor alle goederen is voor wat betreft de hoeveelheden van
de bestelde goederen een marge van 10% toegestaan, echter
op voorwaarde dat de koper verplicht is om 10% meer of
minder te ontvangen en te betalen, met een minimum van
respectievelijk één kilogram of één liter.

3.7

Een latere of extra belasting, omslag, accijns of andere
heﬀing, ongeacht de aard en ongeacht de naam, of een
verhoging daarvan, of een prijsstijging en een stijging van
bijkomende kosten, gedragen door de verkoper, veroorzaakt
door een wijziging in de beoogde toeleveringsbron van de
verkoper, ontstaan nadat de overeenkomst is gesloten, wordt
toegevoegd aan de overeengekomen koopprijs, op
voorwaarde dat de verkoper de koper daarvan in kennis stelt.

Artikel 2 Definities

2.1

Verkoper: Will & Co. B.V., Dellaertlaan 24, 1171 HG
Badhoevedorp, Nederland.

2.2

Koper: een partij die verzoekt om een aanbieding of prijsopgave betreﬀende producten en/of diensten of die een
order plaatst voor producten en/of diensten en een partij
namens wie de voornoemde aanbiedingen, prijsopgaven,
orders en latere overeenkomsten of contracten tot stand zijn
gekomen.

Artikel 4 Acceptatie van een aanbieding, prijsopgave

4.1

Een reactie op een aanbieding of prijsopgave die de strekking
heeft van een acceptatie, maar aanvullingen, beperkingen of
andere wijzigingen bevat, is een afwijzing van de aanbieding
of prijsopgave en vormt een tegenbod.

4.2

Aanvullende of afwijkende voorwaarden betrekking hebbend
op, onder andere, de prijs, betaling, kwaliteit en hoeveelheid
van de goederen, plaats en tijd van levering, mate van
aansprakelijkheid van een partij jegens de andere partij of de
beslechting van geschillen worden beschouwd als een
inhoudelijke wijziging van de voorwaarden van de
aanbieding.

e. het gebrek is door normale slijtage veroorzaakt;
f. de gebreken vloeien voort uit een overheidsbepaling met
betrekking tot de producten, de fabricage of het gebruik
daarvan;
g. de koper is zijn verplichtingen jegens de verkoper (zowel
financieel als anderszins) niet nagekomen.
5.5

Indien de verkoper een klacht gerechtvaardigd acht, zal hij
naar eigen goeddunken (i) de desbetreﬀende goederen gratis
vervangen (waarna de vervangen goederen eigendom van de
verkoper worden) of (ii) de werkzaamheden opnieuw
uitvoeren of (iii) een korting geven of (iv) een creditnota
versturen. De verkoper is echter niet aansprakelijk voor
gevolgschade en de aansprakelijkheid is uitgesloten/beperkt
in overeenstemming met artikel 11 hierna.

5.6

Kleine afwijkingen die onder de volgens goede handelsgebruiken geaccepteerde tolerantieniveaus blijven, zijn geen
reden voor klachten.

5.7

De beperkte garantie voorzien in het bovenstaande lid 5 van
dit artikel, is de enige garantie van de verkoper met
betrekking tot de goederen en wordt verstrekt in plaats van
alle andere – expliciete of impliciete - garanties, inclusief
garantie betreﬀende kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid
en geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, die de
verkoper bij dezen alle verwerpt. De verkoper verstrekt geen
andere toezeggingen of garanties met betrekking tot de
goederen, behalve voor zover beschreven in het
bovenstaande lid 1 van dit artikel.

Artikel 5 Specificaties / garantie

5.1

De specificaties zoals verstrekt door de verkoper zijn
gemiddelde analyses, tenzij uitdrukkelijk anderszins is
vermeld.

5.2

De verkoper zal goederen leveren overeenkomstig de volgens
het contract vereiste hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving,
die overeenkomstig de volgens het contract vereiste wijze
zijn geladen of verpakt.

5.3

Tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn
overeengekomen, zijn de goederen niet geschikt voor een
bepaald doel en beschikken zij niet over specifieke kwaliteiten en de verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor een
gebrek aan conformiteit van de goederen.

5.4

Niet onder de garantie vallen de onderstaande schadeoorzaken:
a. kleine gebreken of afwijkingen, die onder de volgens
goede handelsgebruiken geaccepteerde tolerantieniveaus
blijven;
b. de goederen zijn gebruikt voor een ander doel dan het
doel waarvoor ze doorgaans zijn bestemd, of naar de
mening van de verkoper onoordeelkundig zijn gebruikt,
onderhouden, gemengd, vermengd, opgeslagen of
vervoerd;
c. de goederen zijn door de koper of een derde partij
gerepareerd of gewijzigd;
d. de schade is door nalatigheid van de koper veroorzaakt
(bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud), of doordat
de koper heeft gehandeld in strijd met de instructies,
aanwijzingen en adviezen van de verkoper;

Artikel 6 Levering
6.1

De verkoper levert goederen waarop geen rechten of claims
van een derde partij rusten, tenzij de koper ermee heeft
ingestemd om de goederen te aanvaarden ongeacht
bedoeld(e) recht of claim, met uitzondering van een eigendomsvoorbehoud in de normale bedrijfsvoering.

6.2

Het tijdstip van levering is door de verkoper bij benadering
aangegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is
overeengekomen en een vertraagde levering leidt niet tot een
recht op schadevergoeding of opzegging van de overeenkomst. In geval van vertraagde levering of vertraagde
afronding van de order, is de verkoper uitsluitend in gebreke
na een schriftelijke ingebrekestelling, waarin de verkoper de
mogelijkheid wordt geboden om binnen een redelijke termijn
te presteren.

6.3

Indien expliciet schriftelijk door de verkoper is gesteld dat de
levering van de goederen op een bepaalde datum zal
plaatsvinden, en de koper de verkoper op goede gronden die
zijn onderbouwd, schriftelijk heeft medegedeeld dat deze
termijn niet kan worden overschreden, is de koper nadat de
overeengekomen termijn is verstreken en de levering niet
heeft plaatsgevonden, gerechtigd om het verkoopcontract
zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de koper op schadevergoeding, tenzij van de kant van de verkoper sprake is van
overmacht. Hij is verplicht om de verkoper daarvan terstond
schriftelijk in kennis te stellen. Het tijdstip van levering is
alleen bindend voor de verkoper als alle informatie waarover
de verkoper moet kunnen beschikken om aan zijn verplichtingen te voldoen, tijdig in het bezit van de verkoper is
gekomen.

6.4

De verkoper is gerechtigd om de goederen in deelleveringen
te leveren, in welk geval elke deellevering wordt aangemerkt
als een afzonderlijke overeenkomst.

6.5

Indien de verkoper gehouden is om op de goederen betrekking hebbende documenten te overhandigen, moet hij die
overhandigen op de tijd en plaats en in de vorm zoals in het
contract bepaald. Indien de verkoper de documenten vóór
dat tijdstip heeft overhandigd, kan hij tot dat tijdstip een
gebrek aan overeenstemming in de documenten herstellen.
Indien de verkoper niet gehouden is om de goederen op een
bepaalde plaats te leveren, bestaat zijn verplichting tot
levering uit het overhandigen van de goederen aan de eerste
vervoerder voor verzending naar de koper, of uit het ter
beschikking stellen van de goederen aan de koper op de
plaats van de vervaardiging of productie, of uit het afzonderen uit een bepaalde voorraad.

Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het
moment dat de goederen door de verkoper aan de koper ter
beschikking zijn gesteld. Indien de koper de goederen niet
aanvaardt, zullen zij door de verkoper voor rekening en risico
van de koper worden opgeslagen of verkocht. De verkoper is
gerechtigd om zijn claim te verhalen op de opbrengst.
6.8

Het meten en wegen van de goederen door de verkoper,
blijkend uit de door de verkoper opgestelde meet- en/of
weegdocumentatie, is bepalend voor de geleverde hoeveelheid.

6.9

De koper garandeert een maximum tijd van twee uur voor het
laden en lossen van de bestelde goederen na aankomst van
het vervoermiddel. Overschrijding van deze maximum laaden lostijd wordt door de vervoerder (extra) in rekening
gebracht en door de verkoper doorberekend aan de koper,
inclusief alle extra kosten en heﬀingen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

6.6

6.7

Alle bestelde goederen worden met een geschikte verpakking
geleverd, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
Geretourneerde verpakking wordt door de verkoper niet
geaccepteerd.
Levering vindt plaats op basis van de afzonderlijk overeengekomen ICC INCOterms 2020. Indien hierover niets is
afgespro-ken, wordt de transactie geacht plaats te vinden af
fabriek/-magazijn van de verkoper in Nederland. De
goederen worden vervoerd voor rekening en risico van de
koper, ook indien de verzending plaatsvindt onder de
conditie vracht betaald.

7.1

De exclusieve eigendom van de geleverde goederen en/of de
exclusieve eigendomsrechten op die goederen blijven in
handen van de verkoper, tot het moment waarop de koper
volledig heeft voldaan aan alle claims die de verkoper op de
koper heeft, ongeacht of ze afkomstig zijn uit deze of uit
eerdere leveringen of diensten.

7.2

Tot aan de volledige betaling van al hetgeen, ongeacht de
reden, verschuldigd is aan de verkoper, is de koper niet
gerechtigd om de goederen te gebruiken, te mengen, te
vermengen, te verkopen, te bezwaren, te belasten, te
verpanden, te vervreemden, af te staan, over te dragen of te
leveren aan derden.

7.3

De goederen kunnen onmiddellijk door de verkoper worden
teruggehaald, indien de koper niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, of indien de verkoper redenen heeft om aan te
nemen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
De koper machtigt de verkoper bij dezen, indien nodig
onherroepelijk, om de goederen op te halen en te
verwijderen van de plaats waar zij zijn opgeslagen. De koper
zal bovendien alle maatregelen nemen die moeten worden
genomen binnen de reikwijdte van het terughalen van de
goederen. De kosten van het terughalen van de goederen
worden in rekening gebracht aan de koper. Indien de
goederen zijn teruggehaald, wordt een creditnota opgesteld
op basis van de waarde die de goederen blijken te hebben
wanneer zij zijn teruggehaald.

Artikel 8 Klachten

8.1

De koper moet de goederen controleren, of laten controleren,
zo snel als onder de gegeven omstandigheden mogelijk is,
rekening houdend met het onderstaande.

8.2

8.3

9.1

Elke claim van de koper wordt binnen de garantietermijn
schriftelijk medegedeeld aan de verkoper, met vermelding
van (i) de betrokken goederen, (ii) de aankoopdatum en (iii)
de aard van het gebrek (rapport met geconstateerde
gebreken (Field Incident Report)).

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen in een eventuele andere
specifieke schriftelijke overeenkomst is bepaald, moeten de
facturen van de verkoper binnen 30 dagen na de factuurdatum worden voldaan, zonder aftrek van kortingen of
verrekeningen. Betaling moet plaatsvinden op de door de
verkoper op de desbetreﬀende factuur vermelde bankrekening.

9.2

In geval van zichtbare gebreken aan de goederen en/of
ontbrekende hoeveelheden goederen, moet de koper per fax,
e-mail of elektronisch een rapport met geconstateerde
gebreken indienen bij de verkoper en deze gebreken en/of
tekorten onmiddellijk na ontvangst van de goederen
rapporteren op het desbetreﬀende vervoersdocument.

De koper is na het verstrijken van de betalingstermijn in
gebreke, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Indien
de koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig betaalt,
is hij de verkoper rente verschuldigd ter hoogte van 1% van
het factuurbedrag voor elke maand of deel van de maand
waarmee de betalingstermijn is overschreden.

9.3

Indien de verkoper op enigerlei wijze, als eiser of als gedaagde, betrokken is geraakt bij een gerechtelijke procedure
jegens de koper, komen alle door de verkoper, zowel intern
als extern, gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten, voor rekening van de koper: de buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld in overeenstemming met
het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De
gerechtelijke kosten worden bepaald aan de hand van het
bedrag dat daadwerkelijk door ons in verband met de
procedure is betaald, ook indien dit hoger is dan de geliquideerde proceskosten.

9.4

In geval van te late betaling komt een eventueel nadelig
wisselkoersverschil voor rekening van de koper. Referentiedata zijn de vervaldag van de factuur en de dag waarop deze
wordt betaald.

9.5

Door de koper gedane betalingen worden, ongeacht de
omschrijving, verrekend met kosten, vervolgens met rente en
daarna met facturen in volgorde van hun ouderdom, ook
indien ze nog niet zijn vervallen.

9.6

De verkoper is te allen tijde gerechtigd om van de koper te
verlangen, dat deze zekerheid stelt voor de behoorlijke
nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, op
een wijze die door de verkoper voldoende wordt geacht.
Indien die zekerheid niet onmiddellijk wordt verstrekt, is de
verkoper gerechtigd om de verdere uitvoering van de
overeenkomst(en) op te schorten, totdat de koper de
verlangde zekerheid heeft gesteld.

8.4

De koper moet de verkoper binnen drie dagen na ontvangst
van de factuur schriftelijk in kennis stellen van klachten met
betrekking tot de hoogte van het gefactureerde bedrag,
onder vermelding van de klachten.

8.5

Voor alle overige klachten betrekking hebbend op de
goederen, is een termijn van vijf dagen na de datum waarop
de tekortkomingen en/of tekorten bekend werden aan de
koper, of redelijkerwijs bekend hadden kunnen worden, van
toepassing op het per fax, e-mail of elektronisch indienen van
een rapport met geconstateerde gebreken bij de verkoper.

8.6

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

Het nalaten van de koper om een verzuim te melden binnen
de tijd vermeld in de bovenstaande artikelen 8.3, 8.4 en 8.5,
zal leiden tot het verlies van alle claims die hij in dit verband
eventueel zou kunnen indienen. De goederen moeten op een
eerste daartoe strekkend verzoek voor controle ter beschikking worden gesteld aan de verkoper, waarbij de vrachtkosten vooraf door de koper worden betaald.

8.7

Ongeacht hun aard kunnen klachten de betalingsverplichtingen van de koper niet opschorten en kunnen zij
uitsluitend binnen de in dit artikel beschreven termijnen
schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht.

8.8

De claims van de koper zullen verjaren, tenzij binnen negen
maanden na de leveringsdatum of de datum waarop de
levering had moeten plaatsvinden een juridische procedure
is ingesteld bij een bevoegde rechter.

Artikel 10 Niet-nakoming/herroeping/opschorting

10.1

De verkoper is gemachtigd om de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk te herroepen/ te beëindigen, of om de uitvoering
op te schorten, ongeacht de overige rechten waartoe de
verkoper gerechtigd is (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
a. de koper handelt in strijd met een bepaling van de
overeenkomst tussen de partijen of deze algemene
voorwaarden;
b. de koper vraagt om uitstel van betaling of dient een
verzoek in om failliet te worden verklaard;
c. het faillissement van de koper is aangevraagd;
d. het bedrijf van de koper is gesloten of geliquideerd;
e. een schikking met crediteuren is aangeboden;
f. beslag is gelegd op activa van de koper;

10.2

De koper zal de verkoper schadeloos stellen en de verkoper
vrijwaren tegen claims van derden met betrekking tot schade
die het gevolg is van door de verkoper geleverde goederen en
diensten, indien en voor zover de schade is veroorzaakt door
nalatigheid van de koper, ondergeschikten van de koper of
van anderen die de koper heeft ingezet krachtens de
voorwaarden van de overeenkomst(en) gesloten met een
derde partij.

11.3

Ondergeschikten of agenten van de verkoper (inclusief
onafhankelijke onderaannemers die van tijd tot tijd door de
verkoper worden ingezet) zijn niet aansprakelijk jegens de
koper voor verliezen, schade of vertraging, als zij handelen
tijdens of in verband met hun dienstverband en/of
agentschap. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande
zal elk(e) in deze algemene voorwaarden vervatte ontheﬀing,
beperking, voorwaarde en privilege en elk(e) recht,
uitsluiting van aansprakelijkheid, verweer of verschoning die
ongeacht de aard van toepassing is op de verkoper, of
waartoe deze krachtens deze algemene voorwaarden
gerechtigd is, ook ter beschikking staan en zich uitstrekken
ter bescherming van die ondergeschikten en agenten van de
verkoper, indien zij handelen als hiervoor beschreven.

In de in bovenstaand artikel 10.1 beschreven gevallen zijn de
claims op de koper onmiddellijk opeisbaar, zonder dat de
verkoper gehouden is tot een schadevergoeding of garantie.
Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing indien de koper, na daartoe schriftelijk te zijn
uitgenodigd, niet binnen zeven dagen zekerheid heeft gesteld
die naar de mening van de verkoper geschikt is.

Artikel 11 Aansprakelijkheid/vrijwaring

11.1

11.2

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, inclusief maar
niet beperkt tot kosten en onkosten, ontstaan als gevolg van
een niet-nakoming van zijn verplichting(en) jegens de koper.
De nakoming van de verplichtingen krachtens garantie/claim,
zoals beschreven in de bovenstaande artikelen 5 en 8, zijn als
enige en volledige schadevergoeding van toepassing. Andere
claims tot schadevergoeding, ongeacht de reden, zijn
uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid
van de leidinggevende (uitvoerende) ondergeschikten van de
verkoper. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor
bijzondere en gevolgschade en voor indirecte of bijkomende
schade, ongeacht de oorzaak, volgens een aansprakelijheidstheorie, ongeacht of de verkoper is gewezen op de
mogelijkheid van die schade, op welke manier ook
voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de verkoper en
de koper.

Artikel 12 Overmacht

12.1

Overmacht wordt geacht aanwezig te zijn in alle
omstandigheden die het de verkoper beletten of onmogelijk
maken, of die voor de verkoper onredelijk belastend zijn om
de overeenkomst of een deel daarvan uit te voeren, indien en
voor zover de verkoper redelijkerwijs geen invloed kan
uitoefenen op het plaatsvinden van die omstandigheden,
inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, staking,
arbeidsonlusten, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme,
embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen,
overheidsmaatregelen in de meest ruime zin met betrekking
tot de productie en distributie van de goederen, tekort aan
grondstoﬀen, vertraging in de productie en distributie van de
goederen, etc.

Artikel 14 Schending/boete

12.2

Bij overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst
opgeschort voor de duur van de voornoemde
omstandigheden. De partij die zich beroept op overmacht,
zal de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen
van het plaatsvinden en eindigen van de omstandigheden,
waarvan te kennen is gegeven dat zij hebben geleid tot het
ontstaan van de overmacht.

12.3

Indien de verkoper als gevolg van overmacht niet beschikt
over voldoende hoeveelheden goederen om aan al zijn
kopers te kunnen leveren, is de verkoper gerechtigd om te
kiezen welke verplichting(en) hij nakomt en in welke
volgorde, en/of om de beschikbare hoeveelheden goederen
naar verhouding te verdelen tussen de verschillende kopers,
waarbij de verkoper niet verplicht is om goederen in te kopen
ter vervanging van zijn aldus beperkte leveringen, of om
gebruik te maken van andere dan zijn normale vervoer- en/of
andere faciliteiten.

12.4

Indien de overmachtsituatie langer dan drie opeenvolgende
maanden voortduurt, is de verkoper gerechtigd om de
overeenkomst(en) te annuleren zonder gehouden te zijn de
koper een schadevergoeding te betalen.

14.1

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1

Het Nederlands recht is van toepassing.

15.2

Alle geschillen tussen de verkoper en de koper zullen
exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam, Nederland, tenzij de verkoper kiest voor of
instemt met een andere rechter.

Artikel 13 Geheimhouding, handelsmerken

13.1

13.2

De koper verklaart volledige geheimhouding te zullen
betrachten met betrekking tot alles waarmee hij bekend
wordt (ongeacht de manier waarop) aangaande de verkoper
en de producten van de verkoper in de meest ruime zin, dus
inclusief maar niet beperkt tot ideeën, processen, procedures, werkzaamheden, prijzen, klanten, handelsrelaties,
kennis en intellectuele eigendomsrechten. Deze geheimhoudingsverplichting blijft van kracht na de beëindiging van de
overeenkomst en de handelsrelatie tussen de partijen.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te
leveren onder zijn eigen naam en handelsmerk.

In geval van een schending van artikel 7(2), artikel 7(3) en/of
artikel 13(1), is de koper aansprakelijk voor een boete van
EUR 25.000 voor elke schending en een boete van EUR 1.000
voor elke dag dat de schending voortduurt, zonder afbreuk te
doen aan het recht op volledige schadevergoeding. De
betaling van een boete ontheft de koper niet van de
nakoming van de desbetreﬀende verplichting. De boete is
verschuldigd aanvullend op de nakoming van de
verplichting. Schending van de in dit artikel genoemde
bepalingen of verboden door een derde partij waarmee de
koper in de meest ruime zin is verbonden (inclusief maar niet
beperkt tot directe of indirecte deelnemingen of een positie
die de directe of indirecte uitoefening van invloed mogelijk
maakt), of door een werknemer, wordt aangemerkt als een
schending van die bepaling of dat verbod door de koper zelf.

Artikel 16 Plaats van nakoming/ deponeren van deze
algemene voorwaarden/ wijzigingen

16.1

De plaats van vestiging van de verkoper is de plaats waar de
koper zijn verplichtingen jegens de verkoper moet nakomen.

16.2

De tekst van deze algemene voorwaarden is gedeponeerd bij
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van
Amsterdam, Nederland, registratienummer 34061879.

16.3

De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om
deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te
wijzigen.
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